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KẾ HOẠCH 

Truyền thông phát triển người sử dụng Nền tảng  

“Công dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử;  

phát triển người mua, bán hàng trong kinh tế số năm 2022  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 1287/KH-UBND ngày 22/6/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông Lạng Sơn về phát triển người sử dụng Nền tảng “Công dân 

số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử; phát triển người mua, bán hàng 

trong kinh tế số năm 2022. UBND thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông 

trên địa bàn cụ thể như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích  

Tuyên truyền cho người dân hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của nền tảng “Công 

dân số Xứ Lạng”. Đây là nền tảng duy nhất tích hợp các ứng dụng, các nền tảng 

cơ bản thiết yếu để người dân thực hiện các giao dịch, tương tác với chính 

quyền, giao dịch xã hội, giao dịch tài chính - thương mại, giao dịch dân sự, tra 

cứu thủ tục hành chính, phản ánh kiến nghị của người dân với chính quyền… 

Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, làm cho người dân thấy công nghệ là 

thứ dễ dàng ứng dụng trong cuộc sống, người dân sẽ trở thành công dân số khi 

ứng dụng các nền tảng số để tương tác với chính quyền.  

Phát triển người dân sử dụng các ứng dụng trong nền tảng “Công dân số 

Xứ Lạng”, gồm: (1) Phản ánh kiến nghị của người dân với chính quyền các cấp; 

(2) Dịch vụ công trực tuyến; (3) Cổng thông tin dữ liệu đất đai; (4) Trợ lý ảo cho 

người dân khi làm thủ tục hành chính; (5) App người mua sàn thương mại điện 

tử langson.postmart.vn; (6)App người mua sàn thương mại điện tử 

langson.voso.vn; (7) App thanh toán điện tử của Ngân hàng, và các ứng dụng 

khác sau này. 

2. Yêu cầu  

Truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như truyền thông 

trực tiếp, truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát thanh 

truyền hình, pano, áp phích, băng zôn khẩu hiệu; tuyên truyền thường xuyên, 

liên tục tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức trong Nhân dân, qua đó đẩy 

nhanh việc phát triển các ứng dụng trong nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” 

- Truyền thông trực tiếp, tương tác của Tổ công nghệ số cộng đồng với 

người dân, kết hợp với truyền thông đại chúng trên báo địa phương và hệ thống 

thông tin cơ sở. Do đó, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng phải hiểu rõ 

về nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” để phát triển trực tiếp người dùng trên địa 

bàn thành phố. 
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- Phối hợp tuyên truyền trên đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn, hệ thống 

truyền thanh cơ sở : Về điển hình là Tổ công nghệ số cộng động, các cá nhân Tổ 

trưởng, Tổ phó, thành viên trong việc hỗ trợ người dân cài đặt nền tảng “Công 

dân số Xứ Lạng”.  

- Tuyên truyền trên các nhóm zalo Tổ công nghệ số cộng đồng: Kết quả 

cài đặt hàng ngày nhằm tạo phong trào thi đua giữa các Tổ. 

II. Đối tượng truyền thông 

- Đối tượng truyền thông mục tiêu: Đạt 100% người dân trên địa bàn 

thành phố được truyền thông qua các kênh số và các kênh truyền thống. 

- Đối tượng truyền thông nội bộ: 100% thành viên Tổ công nghệ số cộng 

đồng thành thạo việc cài đặt trước khi triển khai, hướng dẫn người dùng. 

- Các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, nghề nghiệp…; 

- Sỹ quan, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; công chức, viên chức, người 

lao động. 

III. Thông điệp đối với các hoạt động 

1. Thông điệp truyền thông 

(1) Thông điệp giá trị: “Công dân số Xứ Lạng - Chủ nhân trong không gian số”. 

(2) Thông điệp đối với Tổ Công nghệ số cộng đồng: 

- “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. 

- “Cầm tay, chỉ việc”. 

2. Slogan nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” 

(1) Thủ tục đất đai - Tải “Công dân số Xứ Lạng”; 

(2) “Công dân số Xứ Lạng” - App dành cho người dân Xứ Lạng; 

(3) Hãy tải phần mềm “Công dân số Xứ Lạng” trên ứng dụng 

CHPlay/AppStore; 

3. Truyền thông về trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành 

chính iSee, Vỏ Sò, Postmart, MB Bank 

(1) iSee: Trợ lý ảo - Tiện ích thật; 

(2) Muốn nhanh thủ tục, hồ sơ - Hỏi iSee; 

(3) Cần mua cần bán - Có Vỏ Sò, có Postmart; 

(4) MB Bank - Vừa nhanh, vừa tiện, tải ứng dụng tại CHPlay/AppStore; 

IV. Nội dung truyền thông trong năm 2022 

- Tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và thực hiện được ngay: 

+ Khuyến khích khởi tạo, dùng tài khoản MBBANK và số tiền tặng của 

MBBANK mua hàng trên sàn thương mại điện tử: langson.postmart.vn; 

langson.voso.vn. 

+ Ngay sau khi thành thạo việc mua bán trên mạng, người dân sử dụng 

được đồng thời các ứng dụng trên nền tảng Công dân số Xứ Lạng. 

- Tăng cường nội dung truyền thông về các ứng dụng: (1) Phản ánh hiện 

trường; (2) Dịch vụ công trực tuyến; (3) Cổng thông tin dữ liệu đất đai; (4) Trợ 

lý ảo cho người dân khi làm thủ tục hành chính. 
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- Truyền thông trên hệ thống truyền thanh cơ sở; Truyền thông trên mạng 

xã hội (Zalo, fanpage) 

- Truyền thông trực quan: Tuyên truyền các thông điệp truyền thông về 

nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”, iSee, Vỏ Sò, Postmart, MB Bank trên màn 

hình Led; Tuyên truyền trực quan băng rôn, khẩu hiệu, phướn; truyền thông trên 

các Trang thông tin điện tử; truyền thông lưu động. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ 

biến trong nhân dân việc cài đặt, sử dụng nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và tài 

khoản thanh toán điện tử trong chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Chủ trì tham mưu xây dựng clip, băng rôn, khẩu hiệu, phướn... để thực 

hiện đẩy mạnh tuyên truyền trên địa bàn. 

- Cung cấp nội dung tuyên truyền cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

UBND các phường, xã thực hiện tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp 

- Tham mưu phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lạng 

Sơn thực hiện đăng các tin bài tuyên truyền việc cài đặt, sử dụng nền tảng 

“Công dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử trong chuyển đổi số trên 

địa bàn thành phố Lạng Sơn. Đồng thời tham mưu đăng tải các tin bài, nội dung 

tuyên truyền trên trang Fanpage của thành phố. 

- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, phường xã trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao  thành phố 

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân việc cài đặt, sử dụng nền 

tảng “Công dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử trong chuyển đổi số 

trên địa bàn qua tuyên truyền lưu động. 

Thu âm nội dung tuyên truyền cung cấp cho các phường, xã thực hiện 

tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Tham mưu bố trí kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên 

truyền việc cài đặt, sử dụng nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh 

toán điện tử trong chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

4. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực triển khai tuyên truyền đến cán bộ, công 

chức, viên chức do đơn vị quản lý về cài đặt, sử dụng nền tảng “Công dân số Xứ 

Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử trên địa bàn thành phố. Qua đó, mỗi cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm lan tỏa, hướng dẫn việc cài đặt 

và sử dụng việc cài đặt, sử dụng nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và tài khoản 

thanh toán điện tử trong chuyển đổi số tới người thân trong gia đình 

5. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố và các đoàn thể 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các đoàn viên, Hội viên về cài đặt, 

sử dụng nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử trên 
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địa bàn thành phố. Phối hợp tuyên truyền việc cài đặt, sử dụng nền tảng “Công 

dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử trong chuyển đổi số trên địa 

bàn thành phố Lạng Sơn bằng các hình thức phù hợp. 

- Thành Đoàn Lạng Sơn: Chỉ đạo Đoàn thanh niên các cơ quan, đơn vị, 

Đoàn thanh niên các phường, xã ra quân, phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan 

triển khai phát triển cài đặt, sử dụng nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và tài 

khoản thanh toán điện tử. Thực hiện cập nhật chế độ báo theo tiến độ hàng ngày, 

trong đó ghi rõ thông tin đối với các trường hợp không thực hiện cài đặt được. 

6. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn 

Bố trí cử phóng viên xây dựng tin, bài, phóng sự và phát sóng phát thanh 

truyền hình về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết cài đặt, việc triển khai sử dụng 

nền tảng “Công dân số Xứ Lạng”, phát triển tài khoản thanh toán điện tử trong 

chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

7. UBND các phường, xã 

- Tích cực tuyên truyền về phát triển kinh tế số, cửa hàng số, thanh toán 

điện tử, xã hội số trên địa bàn quản lý qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc 

họp thôn, khối phố, Tổ công nghệ số cộng đồng ... lồng ghép vào chương trình 

khác tại phường, khối thôn. 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai cài 

đặt, sử dụng nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử; 

Chỉ đạo, phân công các lực lượng (Công chức chuyên môn, Hội Nông dân, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Trưởng thôn, khối phố…) tổ chức triển 

khai thực hiện các nội dung trên, đồng thời mỗi cán bộ công chức lan tỏa, hướng 

dẫn thực hiện cài đặt cho các thành viên trong gia đình, đảm bảo đạt và vượt chỉ 

tiêu đề ra; Thực hiện chế độ thông tin báo tiến độ hàng ngày theo quy định. 

8. Các doanh nghiệp Chi nhánh Viettel Lạng Sơn, Viễn thông Lạng 

Sơn, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Ngân hàng Quân đội chi nhánh Lạng Sơn 

Chủ động triển khai truyền thông doanh nghiệp, các hoạt động của chương 

trình triển khai thực hiện các nội dung trên, đảm bảo đạt 100 % mục tiêu đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch Truyền thông phát triển người sử dụng Nền tảng 

“Công dân số Xứ Lạng” và tài khoản thanh toán điện tử; phát triển người mua, 

bán hàng trong kinh tế số năm 2022 của UBND thành phố./. 

 

 

Nơi nhận: 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP (B/c); 

- Sở TTTT tỉnh (B/c);  

- CT, các PCT UBND TP (B/c); 

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP (PHTH); 

- UBND các phường, xã (T/h); 

- Bưu điện thành phố (T/h); 

- Chi nhánh Bưu chính Viettel Lạng Sơn (T/h); 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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